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Dobry fotograf rwie się do roboty

Inspiracja jest dla nas jak paliwo - sprawia, że możemy i chcemy dzia-
łać. To potężne narzędzie, z którego warto korzystać codziennie. Już lata 
temu amerykańscy naukowcy dowiedli, że ludzie, którzy są czymś zain-
spirowani, są pełni energii, skoncentrowani na wynikach, zaangażowani 
i zmotywowani do działania.

Dlatego właśnie wydajemy magazyn i publikujemy edukacyjne filmy na 
Youtube - aby dać Wam paliwo do działania, abyście aż palili się do foto-
grafowania, abyście poczuli ogromną chęć na chwycenie aparatu i wyj-
ście z domu, aby nic Was nie mogło powstrzymać!

Tak często słyszymy opinie, że wszyscy są dzisiaj fotografami. Ale to tak 
jakby powiedzieć, że każdy kto ma w domu garnki jest kucharzem. Po-
siadanie aparatu nie czyni z nikogo fotografa, bo do tego jeszcze daleka 
droga. Trzeba włożyć dużo pracy, aby osiągnąć co najmniej zadowalające 
rezultaty.

Zastanawiacie się może czasem, dlaczego niektórzy robią lepsze zdję-
cia, a inni gorsze; co ma wpływ na to, że patrząc na niektóre fotografie 
czujemy coś niezwykłego, co nie pozwala nam oderwać wzroku. Może 
to talent, może geniusz, a może lata ćwiczeń. Dobry fotograf to taki, któ-
ry rwie się do pracy. Jeśli więc zależy Ci na własnym rozwoju, zabierz 
się ostro do pracy. Są tysiące sposobów, aby rozwijać się fotograficznie. 
Przestań szukać wymówek i zacznij działać - tak, już teraz!

Zapraszamy na kolejne strony magazynu po porcję inspiracji, która - 
mam nadzieję - jak wysokooktanowe paliwo da Ci energię do działania!

Michał Mrozek 
pomysłodawca i redaktor naczelny
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Ernesto Bazan
Nowy Jork 2016, rozmawiała Lili Haduch

Urodził się w Palermo, we Włoszech, w 1959. 
Pierwszy aparat dostał, gdy miał 14 lat 
i wówczas rozpoczął fotografowanie życia 
codziennego w rodzinnym mieście i na 
terenach wiejskich na Sycylii. Fotografia to 
dla niego znacznie więcej niż tylko zawód: to 
prawdziwa pasja, misja jego życia.
Bazan jest laureatem najbardziej prestiżowych 
konkursów fotograficznych na świecie, 
w tym World Press Photo. Był stypendystą 
The W.Eugene Smith Grant. Jest członkiem 
Alicia Patterson Foundation oraz John 
Simon Guggenheim Memorial Foundation. 
BazanCuba została ogłoszona najlepszą 
książką roku podczas New York Photo Festival 
w 2009 roku. Prace Bazana znajdują się 
w wielu prywatnych i muzealnych kolekcjach, 
m.in.: Museum of Modern Art (New York), 
International Center of Photography (New 
York), San Francisco Museum of Modern Art, 
Santa Barbara Museum of Art, Museum of 
Fine Arts Houston, Center for Documentary 
Studies at Duke University (Durham), 
Southeast Museum of Photography (Daytona), 
Fondazione Italiana per la Fotografia (Turin), 
Bibliotèque Nationale (Paris), oraz Musée 
Réattu (Arles).

www.bazanphotos.com
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Lili Haduch: Dziękujemy za zaproszenie do 
Twojego domu. Jest piękny. Czy ktoś tu teraz 
mieszka?

Ernesto Bazan: Tak, na górze są trzy sypialnie, 
wynajmuję je lokatorom. Czasem robiłem 
tu warsztaty, w tym pokoju, w tym pięknym 
ogrodzie… Tutaj też pracuję. Na poddaszu 
jest całe moje archiwum, w piwnicy wywołuję 
zdjęcia.

Wczoraj wywołałem 40 filmów, dzisiaj mam 
w planie kolejne 24 i wychodzi na to, że prze-
robię w sumie 80 rolek w 3 dni. Wywołuję po 
5 filmów jednocześnie i zajmuje mi to go-
dzinę, żeby je przygotować, potem trzeba je 
jeszcze wysuszyć, pociąć i zrobić stykówki. 
Muszę być w odpowiednim nastroju, żeby 
się za to zabrać.

Ile czasu zajęło Ci zrobienie tylu rolek filmu?

20 dni, to materiały z Sycylii i Neapolu. Kiedy 
wywołuję zdjęcia, negatywy są wszędzie wo-
kół mnie. Czasami, kiedy muszę odczekać, 
przeglądam otaczające mnie negatywy, żeby 
się nie nudzić. Wczoraj odkryłem coś nie-
samowitego, w co aż trudno uwierzyć. Kie-
dy byłem na Kubie, w 2001 roku zacząłem 
używać aparatu panoramicznego. Zupełnie 
wyleciało mi to z pamięci, że robiłem tam 
zdjęcia czterema, a nie jak dotąd myślałem 
trzema aparatami! Jednym czarno-białym, 
jednym kolorowym i aż dwoma panoramicz-
nymi. Jeszcze nikomu nie zdążyłem o tym 
odkryciu powiedzieć, a znalazłem tam kilka-
naście dobrych kolorowych zdjęć panora-

micznych. To nie wystarczy, żeby tylko z nich 
zrobić książkę, ale mam pewien pomysł, jak 
użyć ich w jednym z moich projektów. To na-
prawdę było dla mnie zaskoczenie, zabrałem 
je ze sobą do domu, żeby dokładnie przej-
rzeć i wśród przeciętnych zdjęć dojrzałem 
te naprawdę ciekawe. To jak znalezienie zło-
ta… Odkryłem też piękne zdjęcie mojej żony, 
zrobione na Sycylii, które zamierzam użyć 
w mojej najnowszej książce.

Często podczas warsztatów czy 
w wywiadach opowiadasz historię, jak to 
się wszystko zaczęło, jak zapragnąłeś zostać 
fotografem. A dlaczego wybrałeś fotografię 
dokumentalną?

To było całkiem naturalne, robiłem takie 
zdjęcia jeszcze zanim zamarzyłem zostać fo-
tografem. Mój krewny zabierał mnie do sta-
rej części Palermo, jeszcze kiedy miałem 15 
czy 16 lat. Chwilę później, kiedy już miałem 
wyraźne marzenie, kontynuowałem ten ro-
dzaj fotografii ulicznej. Dostałem swój pierw-
szy aparat kiedy miałem 14 lat. Dzięki temu 
krewnemu, o którym mówiłem, nauczyłem 
się wywoływać filmy w ciemni. Nauczył mnie 
także jak robić odbitki. Potem już miałem 
swoją własną, małą ciemnię. Było dla mnie 
jasne, że swoimi fotografiami muszę opowia-
dać historie o życiu.

Jeśli pamiętasz to zdjęcie, które Robert ku-
pił w Gliwicach – ono jest uważane za moje 
pierwsze zdjęcie. Zrobiłem je na Sycylii i jest 
częścią mojej drugiej książki Passing trough. 
Ta książka prezentuje wszystkie te pierwsze 

wywiad • Ernesto Bazan • fot. Michał MrozekPokochajFotografie.pl • numer 25 | 2017 9



fotografie, które zrobiłem w różnych zakąt-
kach świata, podczas moich podróży. Opo-
wiadam tu swoje mikrohistorie pokazując to, 
co lubię w fotografii, co jest dla mnie waż-
ne w życiu. Ale jeszcze przed tym zdjęciem 
zrobiłem i inne, na przykład portret mojej 
mamy –miałem wtedy 14 lat. Nie jest to wy-
bitna fotografia, ale uważam, że to piękny 
portret.

Ta duchowa podróż, która się wtedy zaczęła, 
trwa do dziś. Właśnie dzięki tej podróży je-
steśmy tu dzisiaj razem. Cieszę się, że się tu 
spotkaliśmy i że wieczorem razem będziemy 
świętować urodziny Tomka Tomaszewskie-
go. 

Uczyłeś się w szkole plastycznej. Jaki miało 
to wpływ na twój rozwój?

Tak, w wieku 19 lat poszedłem do szko-
ły o takim profilu. Dla mnie było to bardzo 
ważne doświadczenie, ponieważ te 4 lata 
przyspieszyły mój rozwój jako fotografa. Po-
mogło mi się to w pewien sposób odciąć od 
przeszłości. Jest takie słowo to flee, które 
jest bardzo ważne w moim życiu. Było to dla 
mnie ogromnym skokiem na głęboką wodę, 
kiedy opuszczałem Sycylię, moją rodzinę, 
miejsca, w których zaczynałem fotografo-
wać. Gdybym został na Sycylii, pewnie też 
mógłbym zostać fotografem, ale myślę, że 
ten rozwój byłby znacznie wolniejszy. Tutaj, 
w Nowym Jorku, poza szkołą czy środowi-
skiem fotograficznym, samo miasto dawało 
mi tak wiele bodźców, że naprawdę miało to 
na mnie ogromny wpływ. Miałem dobrych 
nauczycieli, którzy mi pomogli. Polecam 

więc początkującym fotografom albo wzięcie 
udział w dobrych warsztatach, albo też na-
ukę w szkole, zdobywanie podstaw techniki 
fotografii. Potem trzeba zacząć robić zdjęcia, 
ponieważ to jest przecież najważniejsze.

Kto był twoim mistrzem w dziedzinie 
fotografii?

Mój mistrz, mentor, od samego początku był 
tylko jeden: Robert Frank. Nie tylko ze wzglę-
du na piękne zdjęcia, które robił. Ogromnie 
go szanuję go jako osobę. Możesz to zoba-
czyć i przeczytać w moim albumie Isla. Nie-
długo przed tym, zanim zająłem się tym al-
bumem, byłem tutaj i mój głos wewnętrzny 
(który  –jak wierzyłem  –był głosem mojego 
ojca, który już zmarł) powiedział mi, że po-
winienem zadzwonić do Roberta Franka. 
Chciałem to zrobić już wcześniej, ale nigdy 
do tego nie doszło. Tym razem jednak głos 
wewnętrzny mnie przekonał. Zadzwoniłem 
do niego, a gdy odebrał telefon, przedsta-
wiłem się temu niemal 90-cio letniemu czło-
wiekowi. Zapytał, czy mógłbym przyjechać 
do niego następnego dnia o 10:00. Kiedy 
dotarłem na miejsce, jego żona powiedziała 
mi, że jeszcze śpi i poprosiła, żebym wrócił za 
godzinę. Gdy przyszedłem ponownie, przyjął 
mnie w swojej sypialni. Mogliśmy rozmawiać 
gdziekolwiek w jego domu, a przyjął mnie 
właśnie tam. Przywiozłem mu moje książ-
ki. Myślałem, że to będzie krótka uprzejma 
rozmowa, tymczasem spędziłem tam ponad 
godzinę. Niestety nie spotkałem go już nigdy 
więcej, ale to było dla mnie bardzo ważne 
wydarzenie. 
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Był moim mistrzem, ponieważ wkładał 
w swoje zdjęcia serce i całą duszę. W jednym 
z wywiadów powiedział, że jego zamiarem 
nie było pokazywanie, co myśli o tych, któ-
rych fotografuje; nie chciał, aby jego zdjęcia 
były wyłącznie odzwierciedleniem jego ego. 
Zależało mu na tym, aby pokazać, co czu-
ją i myślą osoby fotografowane. To bardzo 
trudne, aby połączyć oba te aspekty.

Robert Frank opublikował w USA swoją książ-
kę The Americans w 1959 roku,  ja się wtedy 
urodziłem. Pół wieku później, w 2009 roku, 
wydał tę samą książkę, bez żadnych zmian, 
chociaż mógł  –niczego tam nie dodał. Bar-
dzo go za to cenię.

Jest jeszcze wielu innych fotografów, których 
prace mi się podobają, ale to Robert Frank 
zapadł mi w pamięci, szczególnie po tym 
krótkim spotkaniu. Cenię go jako fotografa, 
ale i jako człowieka. Podobnie jak Tomka To-
maszewskiego, który jest wspaniałym czło-
wiekiem i mistrzem fotografii.

W czasie warsztatów mówisz, że jedno 
zdjęcie działa, inne nie. Jak to rozpoznać, 
które ze zdjęć ma ten potencjał, a które nie 
jest dobre?

Jak wiesz, zawsze powtarzam, że aby zdję-
cie było dobre, musi łączyć w sobie formę 
i treść. Czasem jest tylko jedno, czasem dru-
gie, a czasem ani forma, ani treść. Zdjęcie 
powinno przenosić emocje, uczucia, ale też 
powinno być interesująco zakomponowa-
ne, skonstruowane. W przeciwnym razie to 

zdjęcie po prostu nie działa. Powiedziałem 
ci o zdjęciach, które odkryłem, ale sam mam 
też wiele nudnych zdjęć. Kiedy byłem młod-
szy marnowałem rolkę za rolką, może po 20-
30 filmach w końcu udawało mi się zrobić 
dobre zdjęcie.

Wciąż robisz zdjęcia analogowe. Dlaczego?

Tak, to prawda. Najważniejsze są dla mnie 
stykówki, lubię je oglądać. Tak jak wczoraj, 
kiedy dokonałem tego ważnego odkrycia. Pa-
trząc na stykówki mogę wracać w przeszłość. 
Wracam do zdjęć, które podobały mi się kilka 
lat temu, a teraz na przykład nie działają na 
mnie, więc je skreślam, stawiam X. Odnajdu-
ję też zdjęcia, które wcześniej mi się nie po-
dobały, ale teraz już dostrzegam ich wartość. 
To mój sposób pracy. Jestem bardzo cieka-
wy tego, co przede mną, bo mam dwa duże 
projekty do przejrzenia. Dzisiaj wezmę je do 
domu i przejrzę jutro przy porannej kawie. 
Jak mówiłem, nie będzie to nowa książka, ale 
to może być początek czegoś nowego.

Tak wiele osób fotografuje w dzisiejszych 
czasach, że często trudno się z tego utrzymać. 
Jak się to tobie udaje?

Dzięki moim studentom, dzięki wam, dzięki 
warsztatom, które prowadzę. Na całe szczę-
ście mam wystarczająco stałych, ale i nowych 
studentów, którzy przyjeżdżają na warsztaty 
każdego roku.

Nie robię zdjęć, żeby być milionerem. Ro-
bię je, bo to bardzo ważny element w moim 
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życiu. Będę uczył tak długo, jak będę mógł, 
ale i jak długo będzie mnie to interesowało. 
Być może na starość nie będę już tak chęt-
nie zostawiał rodziny na tyle czasu, ale teraz 
jestem w dobrym punkcie mojego życia. Nie 
tylko uczę, ale i wydaję książki fotograficzne.  
Wiele rzeczy się teraz dzieje i bardzo mnie to 
cieszy. Tak długo, jak będę miał siły i dobrych 
ludzi, którzy mi w tym pomagają, będę szczę-
śliwy idąc tą drogą. A potem zobaczymy. Fo-
tografia to nie jest praca, w której możesz 
sobie po prostu iść na emeryturę. Jestem 
szczęściarzem, mam mnóstwo stykówek, 
mógłbym spędzić lata przeglądając je i wy-
szukując kolejne historie do opublikowania. 
Chciałbym także napisać książkę. Aktualnie 
kończę album o mojej rodzinie i jak go wy-
dam, będę bardzo szczęśliwy.

Jednak początkujący fotografowie nie 
prowadzą warsztatów, więc ich sytuacja jest 
całkiem inna…

To jest skutek wprowadzenia fotografii cyfro-
wej. Z jednej strony ułatwiła ona pracę pro-
fesjonalistom, ponieważ wyeliminowała nie-
pewność, która towarzyszyła pracy na filmie. 
Z drugiej strony –każdy w tej chwili robi zdję-
cia, każdy jest fotografem. Jak powiedział Ro-
bert Frank, jesteśmy bombardowani zdjęcia-
mi. Miliony zdjęć są robione w każdej chwili. 
To niesamowite, ale zrobienie dobrej foto-
grafii nie jest takie łatwe. Publikowanych jest 
sporo słabych czy też przeciętnych albumów 
fotograficznych, ale są też dobre książki, do-
bre zdjęcia i one się naprawdę wyróżniają, 
a jest ich niewiele. Między jednymi a drugimi 
jest widoczna przepaść.

Coraz częściej filmy zastępują zdjęcia. Jaką 
widzisz przyszłość dla fotografii?

To jest kolejna rewolucja. Multimedia są   
bardzo kreatywnym sposobem opowiadania 
historii. Można połączyć zdjęcia, filmy, nagry-
wać dźwięki, rozmowy z ludźmi itp. Myślę, 
że te zmiany będą dobre, ale to oczywiście 
sprawia również, że coraz trudniej jest żyć 
z fotografii.

Jakie będą Twoje następne książki?

Najbliższa książka, jaka się ukaże, będzie 
o moim życiu, o mojej rodzinie. Ona jest dla 
mnie bardzo ważna i teraz ciężko pracuję nad 
jej dokończeniem, po wspaniałych warszta-
tach edycyjnych w Gliwicach, ale też na Sycy-
lii i w Neapolu, kiedy to z uczestnikami dys-
kutowaliśmy nad przygotowaną makietą. To 
jest książka, która już wkrótce się pojawi. Po-
tem, tj. w 2018 r. planuję wydać dwie książki 
świetnych fotografów, Giorgio Negro i Juana 
de la Cruz. Jeśli chodzi o moje własne kolejne 
książki, to pierwszą będzie Cantos Bahianos I, 
a kolejna –z tytułem parafrazującym Martina 
Luthera Kinga –I have a dream. Ostatnio, gdy 
przeglądałem stykówki, wewnętrzny głos mi 
podpowiedział, które zdjęcie będzie otwiera-
jącym tę książkę. Będzie ona dotyczyła du-
chowości, ale niekoniecznie religijności, bo 
to dwa odrębne pojęcia. Jestem na samym 
początku tego projektu, nie mam jeszcze ani 
jednego wydrukowanego zdjęcia, tylko same 
stykówki, ale mogę zajmować się tym przez 
kilka lat, ponieważ to prawdopodobnie naj-
ważniejsza książka, którą podzielę się z moją 
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publicznością. Chciałbym pokazać, czym jest 
ta duchowa siła, która napędza mnie od po-
czątku w fotografii. Na razie mam pierwsze, 
a być może również i ostatnie zdjęcie.

Poświęcasz sporo czasu na przygotowanie 
każdej książki. Poza tym dużo rozmawiasz 
z ludźmi, znasz kilka języków, omawiasz 
edycję ze swoimi studentami...

Uważam, że nie możemy robić  książek po-
wierzchownie, przynajmniej ja nie potrafię 
stworzyć książki szybko, potrzebuję czasu. 
Właśnie dlatego przygotowanie książek o Ku-
bie zajęło mi aż tyle: pierwszej 14 lat,  kolej-
nych dwóch –6 lat; książki Bahia –również 10 
lat albo nawet więcej, tej o duchowości –co 
najmniej 40 lat, a książki o moim życiu i ro-
dzinie aż 58 lat. Trzeba się napracować, żeby 
przekazać dokładnie to, co się miało na myśli. 
W moim przypadku zwykle zajmuje to spo-
ro czasu. Sekret tkwi też pewnie w dobrym 
zdrowiu, żeby mieć czas nie tylko na zrobie-
nie dobrych zdjęć, ale potem także na odpo-
wiednią ich edycję. Samo ułożenie kolejności 
zdjęć może zająć nawet 2 lata. Pracuję wła-
śnie w taki sposób, nie działam pod presją 
czasu. Stworzenie książki o rodzinie zajmuje 
mi nawet więcej czasu, bo są to sprawy tak 
mi bliskie i czuję, że wciąż nie mam wystar-
czającego dystansu. Pracuję nad tym; kilka 
zdjęć, które widzieliście w Gliwicach, już wy-
eliminowałem z tej książki. Wraz z projektan-
tem zdecydowaliśmy, że one nie są już waż-
ne. Cieszę się, że podjąłem tę decyzję teraz, 
a nie wówczas, kiedy będzie już za późno.

Trudno jest fotografować swoich bliskich, bo 
zwykle w takiej sytuacji staramy się zrobić 
takie ujęcia, które będą im się podobać. 
Tymczasem kadry w twojej książce to 
prawdziwe fotografie dokumentalne. Jak 
odbiera to twoja rodzina?

Moja rodzina już przywykła do tego, że kręcę 
się wokół nich z aparatem, więc niemal nie 
zwracają na mnie uwagi. Teraz nie robię im 
już zbyt wielu zdjęć, być może dlatego, że je-
stem zbyt zmęczony, a może dlatego, że sku-
piam się na książce. To chyba jest błędem, 
bo dalej powinienem ich fotografować. Może 
kiedy wrócę i będę mieć więcej czasu to się 
zmieni. Mam jeszcze jakieś pół roku, kiedy 
mogę zrobić zdjęcia moim synom. Razem 
z tym zdjęciem żony, o którym ci mówiłem, 
znalazłem kilka innych, z czasów, kiedy nie 
byliśmy jeszcze małżeństwem. Są piękne, za-
biorę je do Peru na warsztaty, pokażę moim 
studentom i porozmawiamy, które się im po-
dobają. Ja mam oczywiście swoje ulubione, 
ale chcę mieć pewność, że osoby z zewnątrz 
również tak samo te fotografie odbierają.

Jaka jest najważniejsza rzecz, której uczysz 
swoich studentów?

Po pierwsze, trzeba być przyzwoitym czło-
wiekiem. Robiąc zdjęcia czemukolwiek, co 
nas interesuje, powinniśmy myśleć o tym, 
żeby także dać coś w zamian, jeśli tylko jest 
taka możliwość. Przez długi czas w moim ży-
ciu robiłem zdjęcia nie dając nic w zamian, po 
prostu o tym wtedy nie myślałem. Ale teraz 
już wiem, że to bardzo ważne. To może być 
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wydrukowane zdjęcie, jedzenie, cokolwiek. 
Oczywiście nie zawsze mam taką możliwość, 
ale kiedy tylko mogę –robię to.

Pisaliśmy o tym w jednym z poprzednich 
numerów magazynu, że co roku dajesz komuś 
szansę na zdobycie stypendium, na udział 
w twoich warsztatach. Często opowiadasz 
historię o tym, jak do tego doszło. Ale ty sam 
również dostałeś kiedyś stypendium. Czy 
teraz w pewien sposób spłacasz ten dług?

Jak mówiłem, chodzi o dawanie czegoś w za-
mian. Ideą tych stypendiów jest właśnie da-
wanie czegoś w zamian. Wiąże się  z tym 
dużo pracy, ale jestem dumny z tego, że 
rozdaliśmy już 6 takich grantów i mam na-
dzieję, że będą kolejne. Moi studenci są bar-
dzo hojni. Kiedy zostałem profesjonalnym 
fotografem, sam otrzymałem kilka grantów 
od różnych instytucji. Jest kilka takich moż-
liwości i oczywiście polecam je fotografom, 
aby móc zainwestować czas i pracować nad 
własnymi projektami. Dzięki moim książ-
kom o Kubie miałem możliwość pozyskać 
granty na ponad 100 000 dolarów. Dzięki 
temu, jeszcze zanim prowadziłem warszta-
ty, mogłem spędzać więcej czasu na moich 
projektach, nie musząc cały czas pracować 
dla różnych magazynów. Granty oraz to, że 
publikuję książki studentów, których uczę, są 
co prawda dwoma oddzielnymi działaniami, 
ale są komplementarne i są pewnym sposo-
bem na moje podziękowanie. Oczywiście nie 
publikuję nudnych książek, tylko takie prace, 
które uważam, że powinny zostać pokazane 
szerszej publiczności. Pomagam fotogra-
fom uniknąć tego, przez co ja sam musiałem 
przejść, choćby publikując Passing Through. 

Tę wiedzę, którą powoli nabywam jako nie-
zależny wydawca, wykorzystuję po to, żeby 
im pomóc. Powinniśmy sobie nawzajem 
pomagać. Mnóstwo fotografów myśli tylko 
o sobie –sam byłem na tym etapie życia, więc 
ich rozumiem, ale uważam, że wzajemna po-
moc jest ważna. To ten etap, na którym chcę 
móc pracować, ale też mieć czas na poma-
ganie studentom, aby zdobywali stypendia. 
To nawet nie ja, tak działa ta energia, o której 
ci mówiłem, ja tylko robię, co mi podpowiada 
wewnętrzny głos. Dlatego zachęcam różne 
osoby do udziału w tzw. programie Mighty 
Ants i proszę o zaangażowanie, o zakup ksią-
żek, które wydajemy.

Cieszę się, że cię poznaliśmy i że również 
polscy studenci mogą uczyć się od ciebie na 
warsztatach.

Ja również. Mieliście zajrzeć ze mną jeszcze 
do pracowni. Będę powoli wracać do pracy.

Ale zanim pójdziemy, chciałbym wam wrę-
czyć prezent. To katalog wydany 20 lat temu, 
prezentujący pierwsze z moich prac. Obej-
muje kilka etapów mojej kariery. Są w nim 
moje pierwsze dobre zdjęcia z Sycylii, ale też 
pierwsze zdjęcia, jakie zrobiłem na Kubie.

Dziękuję! To prawdziwy skarb.

wywiad • Ernesto Bazan • fot. Michał Mrozek

Before you grow up –to naj-
nowsza książka Ernesto Bazana, 
nad którą pracował przez ostat-

nie lata z myślą o swoich synach.
 —

„Oto książka, w której wreszcie nie 
jestem jedynym fotografem. Oto 

mój pomysł na album rodzinny.”

bazanphotospublishing.com
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Rafał Jabłoński-Zelek

STARE WIDZIANE KOLOROWO

KOLORYZACJA
Na co dzień pracuję w archiwum fotograficznym Muzeum Ta-
trzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Foto-
grafią interesuję się od kilkunastu lat, a zaczynałem od typowych 
aparatów analogowych, przez średnio-formatowe, kończąc na 
bezlusterkowych. Ze względu na miejsce mojego zamieszkania, 
czyli Zakopane, fotografowałem dużo widoczków górskich, ale 
również sesje modowe, reportaże, scenki rodzajowe itp. Ostat-
nim moim projektem  był cykl zdjęć ukazujący zainteresowania 
młodych zakopiańczyków, zatytułowany „Pasje”, którego efekty 
można zobaczyć na mojej stronie. Przeglądając okazyjnie portale 
internetowe poświęcone fotografii, natknąłem się na prace mię-
dzy innymi Mirka Szponara, Anny Marjańskiej i Mikołaja Kaczmar-
czyka, które zainspirowały mnie do podjęcia nowego wyzwania. 
Rezygnując z wykonywania tradycyjnej fotografii, postanowiłem 
spróbować koloryzacji starych zdjęć. Z tego miejsca bardzo dzię-
kuję właśnie tym osobom, które służyły mi radą i pomocą w tym 
kierunku. Założyłem własną stronę internetową, gdzie prezentuję 
część moich prac. Można tam obejrzeć np. kolorowe fotografie 
rodziny Witkiewiczów, które pochodzą ze zbiorów Muzeum Ta-
trzańskiego.
Każda fotografia jest inna i inaczej się ją koloryzuje. Pracuję na 
warstwach i dla mnie każda z nich to osobny obiekt. Z pewnością 
są różne techniki kolorowania, ale ja robię to właśnie w taki spo-
sób. Kolorystyka jest dobierana albo ze starych katalogów mo-
dowych z tamtych lat, albo z opisów w książkach czy też strojów 
znajdujących się w zbiorach Muzeum. Posiłkuję się także pracami 
malarzy z tamtych okresów. Uważam, że najłatwiej jest pokoloro-
wać fotografię portretową, ze względu na małą ilość szczegółów. 
Do dobranego koloru na warstwie dochodzi później proces mie-
szania koloru. Są artyści, którzy koloryzują tylko jeden temat, ja 
próbuję różnych gatunków –od fotografii wojennych, przez por-
trety aż po scenki rodzajowe.

Stanisław Mróz 
z Poronina –1925 –

fotografia Teofila 
Studnickiego

 —
Fotografie pochodzą  
ze zbiorów Muzeum 

Tatrzańskiego. im. Dra 
Tytusa Chałubińskiego 

w Zakopanem
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Koloryzuję dopiero od roku, wcześniej wielokrotnie przymierza-
łem się do tego, ale brakowało mi odpowiedniego warsztatu. 
Przede mną wciąż jeszcze wiele pracy i nauki, nadal robię to zwy-
kłą myszką komputerową, chociaż większość profesjonalistów 
pracuje na tabletach graficznych. Nie jestem jeszcze tak dobry, 
jak bym chciał, nadal się uczę i pogłębiam wiedzę w tym kierunku. 
Moim celem jest pokazanie czarno-białej fotografii w tej technice.
Chciałbym gorąco podziękować dyrektor Muzeum Tatrzańskiego 
pani Annie Wende Surmiak za udostępnienie zbiorów fotografii 
do mojej nowej pasji.

Otóż każda fotografia to dla mnie trening. Jedna fotografia zaj-
muje mi kilka godzin, inna –nawet kilkanaście. Zdarza się, że się 
poddaję, ale po chwili wracam i próbuję znowu. Największy pro-
blem stanowią zdecydowanie włosy. Dobór  ich odcienia dopro-
wadza mnie do frustracji, ale dzięki pomocy kolegów, o których 
już wspomniałem, nauczyłem się robić to dużo lepiej niż na po-
czątku. Ktoś zapyta skąd pozyskać fotografię do koloryzowania? 
Ja codziennie w swojej pracy stykam się z fotografiami i jak tylko 
odkryję jakąś ciekawą kompozycję, staram się ją pokoloryzować. 
Najczęściej pochodzą one ze zbiorów muzealnych –są związane 
z moim regionem i mam wówczas większą wiedzę na temat ko-
lorów. Wyszukuję także ciekawe zdjęcia w internecie –korzystam 
z fotografii udostępnionych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe 
czy Bundesarchiv.

Stanisław Ignacy Wit-
kiewicz z Dziudzią w jej 

autorskich strojach 
Zakopane “willa na An-

tałówce” –1905-1908
—

Ze zbiorów Muzeum
Tatrzańskiego
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Dwie dziewczęta w kafta-
nikach i dwóch parobków 

w bluzach, jeden trzyma 
w ręku kapelusz, na tle 

domu, Piekielnik –fotografia 
Eugeniusza Sterculi –1920

—
Ze zbiorów Muzeum

Tatrzańskiego
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Stanisław Witkiewicz w kon-
fesjonale kaplicy św. Jana 

Chrzciciela –ok 1900
—

Ze zbiorów Muzeum
Tatrzańskiego
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Położenie kamienia 
węgielnego pod budo-

wę Muzeum –1913
—

Ze zbiorów Muzeum
Tatrzańskiego

Młode kobiety z dziećmi na 
tle domu, Jabłonka –fotografia 
Eugeniusza Sterculi –1921
—
Ze zbiorów Muzeum
Tatrzańskiego
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Stanisław Witkiewicz przed 
swoim obrazem “Romans 

w śniegu” malowanym 
w 1891 dla Heleny Modrze-

jewskiej
—

Ze zbiorów Muzeum
Tatrzańskiego
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Maria Witkiewiczówna –
Dziudzia –1909-1911

—
Ze zbiorów Muzeum

Tatrzańskiego

Jarmark w Nowym Targu, 
sprzedaż oscypków

—
Ze zbiorów Muzeum

Tatrzańskiego

Stare widziane kolorowo • Rafał Jabłoński-ZelekPokochajFotografie.pl • numer 25 | 2017 73



Maria Witkiewiczówna –
Dziudzia –1909-1911

—
Ze zbiorów Muzeum

Tatrzańskiego
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Wojciech Brzega
—

Ze zbiorów Muzeum
Tatrzańskiego
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Dorota Deka

Studentka inżynierii produkcji na Politech-
nice Łódzkiej, pochodzi z Parzęczewa –mia-
steczka położonego niedaleko Łodzi.
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Fotografować uczyłam się sama –najpierw na 
prostym automacie, tzw. małpce, teraz lubuję 
się w polaroidach i technologii Canona. Pierw-
szymi kadrami były kwiatki, pszczółki i pieski, 
ale bardzo szybko zaczęłam fascynować się 
człowiekiem. Tym samym na długi czas przed 
obiektyw trafiła moja młodsza siostra. Czyta-
łam wtedy masę książek o fotografii, o pod-
stawach photoshopa. Dużym przełomem było 
pierwsze niespodziewane zlecenie od agencji 
modelek –niby proste testy, ale człowiek od 
razu się dowartościowuje. Dzisiaj wiedzę czer-
pię z historii sztuki, wystaw malarskich i foto-
graficznych oraz biografii sławnych osób.

Trudno odpowiedzieć na pytanie o moje inspi-
racje. „Wszystko” wydaje się być tak lakonicz-
ną i trywialną odpowiedzią, ale… tak właśnie 

jest. Nie będę oryginalna: inspiruję się mu-
zyką, filmami, obrazami mistrzów renesansu 
i pracami współczesnych fotografów.

Moim zdaniem w fotografii najwspanialszy jest 
moment przyłożenia wizjera do oka. Zamykam 
się wtedy w ciasnym kadrze, widzę zupełnie 
inny świat, niuanse, których bez aparatu bym 
nie dostrzegła. Ustawiam się wygodnie, do-
pieszczam ustawienia i działam.

Jestem zdania, że trzeba uważnie rozglądać się 
dookoła siebie. Kadry są wszędzie, jeśli tylko 
zaczniemy rozglądać się i dostrzegać coś, cze-
go nie widzą inni. Starajmy się dawać radość 
innym poprzez nasze zdjęcia  –pokażmy im 
coś, czego bez nas na pewno by nie zauważyli.
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tworzone w ciszy •  Michał Mrozek

Michał Mrozek

TWORZONE W CISZY
Za pomocą ciszy fotografii przeciwstawiam się hała-
sowi codzienności. Tworząc w ciszy zwalniam, pozwa-
lam, by obraz mnie dotknął, by narzucił mi swoją spe-
cyficzną iluzję, przemówił do mnie językiem, abyśmy 
zostali poruszeni tym, co zawiera.

Szukam unikalnego momentu, momentu który jest 
nie powtarzalny trudny do skopiowania, do powtó-
rzenia. Może to być przelatujący ptak, przechodzący 
człowiek, płynąca łódź  –to rodzaj podpisu, element 
oryginalny wręcz nie możliwy do podrobienia. Nie-
powtarzalne  –fale już nigdy nie ułożą się tak samo, 
chmury nie będą miała takiego kształtu, a słońce za-
świeci inaczej, mocniej, słabiej lub całkiem go zabrak-
nie.

Skup się na ciszy. Cisza w fotografii jest czymś nie-
zwykłym; podobnie jak muzyka, cisza działa na mnie 
równie mocno i intensywnie. Pozwala zobaczyć.

zdjęcia Michał Mrozek, 
PokochajFotografie.pl

 —
Islandia, 2017
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Paweł Siodłok
Fotografia jest jedynie pretekstem

Swoją przygodę z fotografią rozpoczą-
łem podczas pierwszego roku studiów 
na katowickiej ASP. Miałem już wów-
czas spore doświadczenie w działaniach 
plastycznych. Głównym powodem, dla 
którego sięgnąłem po fotografię, był dla 
mnie reportaż i dokument, na które nie 
potrafiłem znaleźć formalnego rozwią-
zania we wcześniejszych działaniach 
artystycznych. Fotografia –lub bardziej 
precyzując aparat fotograficzny –był dla 
mnie jedynie kolejnym narzędziem, któ-
re powoli zaczęło spychać na bok far-
by i grafit ołówkowy. Po szybkiej nauce 
techniki cyfrowej i analogowej przyszedł 
czas na pierwsze projekty, w moim przy-
padku oczywiście reporterskie. Prakty-
ka od samego początku była najlepszą 
nauką, chociaż za najbardziej owocne 
uważam rozmowy podczas konsultacji 
z moim profesorem. Analizowanie zdjęć, 
podkreślanie charakteru historii poprzez 
odpowiedni dobór fotografii i skupianie 
się na jej merytorycznej stronie były dla 
mnie najbardziej rozwijające. Poprzez 
te doświadczenia potrafię teraz, już 
w trakcie fotografowania, myśleć o tych 
wszystkich etapach jednocześnie.
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Na co dzień prowadzę kursy i szkolenia fo-
tograficzne, uczę fotografii w Wyższej Szkole 
Technologii Informatycznych w Katowicach 
oraz realizuję zlecenia z zakresu fotografii i vi-
deo dla firm, a także klientów indywidualnych, 
nie zapominając również o swoich prywatnych 
projektach.

Dla mnie zdjęcie w swojej fizycznej formie –
na matrycy cyfrowej bądź kliszy –jest jedynie 
ostatnim etapem całego, często bardzo rozbu-
dowanego procesu. Idąc dalej, zazwyczaj okre-
ślam je jako „efekt uboczny” tego procesu; coś, 
co jedynie w niewielkim stopniu potrafi oddać 
moje emocje i przemyślenia dotyczące danego 
tematu. Zmierzając do sedna, moją inspiracją 
są rzeczy lub historie w żaden sposób niezwią-
zane bezpośrednio z fotografią i wiążącym się 
z nią przedstawieniem wizualnym. Problemy 
społeczne, fantastyczny debiut literacki, emo-
cje boksera przed walką czy muzyka alterna-
tywna –jak można to sensownie przedstawić? 
Wszyscy ludzie, których spotkałem, sytuacje, 
w których dane mi było uczestniczyć, są dla 

mnie inspiracją do tworzenia. Oczywiście nie 
jestem obojętny na środowisko fotograficz-
ne, bo samo oglądanie zdjęć innych twórców 
może być katalizatorem do rozpoczęcia wła-
snego projektu. Moją ostatnią inspiracją jest 
speech Sebastiao Salgado podczas Ted Talks –
niesamowite jest to, że fantastyczne fotografie 
były jedynie ilustracją dla procesu odbudowy 
ekosystemu, który on sam zainicjował i zre-
alizował. Inspirują mnie ludzie, ich wrażliwość 
i sposób myślenia, co jest bezpośrednio po-
wiązane z projektami, które realizują.

Na początku swojej przygody z fotografią re-
alizowałem głównie projekty reporterskie. 
Moją pierwszą pracą była odpowiedź na temat 
projektu „Granice”, który nasza uczelnia reali-
zowała wraz z uniwersytetem Tomasa Baty 
w Zlinie. Stworzyłem wtedy trzy tryptyki, każdy 
z nich opowiadał o jednej dziewczynce z za-
brzańskiego domu dziecka. Jaka jest definicja 
domu –jest to jedynie miejsce zamieszkania 
czy przestrzeń, w której możemy czuć się bez-
piecznie i komfortowo? Temat bardzo trudny 
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i wielowymiarowy, choć ostateczna forma bar-
dzo oszczędna, minimalistyczna. Jedno zdjęcie 
portretowe, obok tego sfotografowany ele-
ment z otoczenia dziecka lub rzecz prywatna, 
a na końcu rysunek lub tekst, które przygoto-
wało dla mnie po spotkaniu. Po zrealizowaniu 
tego tematu poczułem dużą siłę w łączeniu 
zdjęć. Wolę dawkować informacje, skupiać 
się na detalach, przez co najlepszą dla mnie 
formą prezentacji są zestawy zdjęć lub książ-
ki fotograficzne, w których nie bez znaczenia 
jest skład tekstu, zakomponowanie zdjęć na 
formacie lub materiał, z jakiego została wyko-
nana okładka. Swoją pracę mogę porównać 
do montażu filmowego –każdy następujący 
po sobie kadr jest dopełnieniem historii lub 
jej całkowitym przewróceniem, co ciekawie 
poszerza kontekst całej sytuacji.

Fotografia jest jedynie pretekstem do pogłę-
biania wiedzy w tematach, które mnie inte-
resują. Idąc dalej, jest ona procesem badaw-
czym, metodą odkrywania świata. Traktuję ją 
jako jedno z narzędzi, którymi się posługuję, 
dlatego naciskanie spustu migawki nie jest 

celem samym w sobie. Research, rozmowa, 
obserwacja jak moje zdjęcia wpływają na in-
nych –to jest cel, a zarazem największa przy-
jemność w procesie fotografowania.

Sam proces fotografowania jest sprawą indy-
widualną. Niektórzy mają aparat zawsze przy 
biodrze, ja wykorzystuję fotografię jedynie 
w momentach dla mnie istotnych. Najważniej-
sze jest znalezienie swojego kierunku i podą-
żanie za własną intuicją.

Początkującym poradziłbym, aby najpierw 
opanowali obsługę aparatu. Teoretycznie 
nieistotnie jest czym i jak fotografujemy, ale 
czy nie ma nic bardziej irytującego niż świetny 
kadr, który po chwili okazuje się poruszony lub 
ma za małą głębię ostrości? Jeżeli zrozumie-
cie technologię i działanie sprzętu, będziecie 
jedynie ograniczeni swoimi pomysłami, któ-
rych i tak z pewnością zacznie przybywać. 
Aparat jest jedynie protezą, tylko dzięki nam 
jest w stanie rejestrować niesamowite obrazy 
i historie.
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ADRIAN GLIŃSKI

Ciężkie chmury zmierzają ku miastu Gori. Słychać 
zbliżającą się ścianę deszczu. Na dworcu siedzi dwój-
ka turystów: Amerykanin i ja. On czeka na pociąg, ja 
na koniec ulewy. „Nie podoba mi się ta cała Gruzja. 
Ludzie jeżdżą tu jak wariaci, marszrutki są zatłoczone 
i ciasne, hostele mają niski standard, a na tym dworcu 
nie mogę nawet kupić biletu!”. Nagle przerywają mu 
dźwięki serii wystrzałów w oddali. „Słyszysz?! Strzały! 
To nie jest normalny kraj!”.

Tego samego dnia wieczorem mój przyjaciel Vale-
rian wytłumaczy mi, że siedzieliśmy w okolicy szpitala 
z oddziałem położniczym. Każdy świeży tata po na-
rodzeniu dziecka ogłasza ten fakt całej okolicy przy 
pomocy garści petard. I ściana deszczu nikomu nie 
przeszkadza.

W czasie tego spotkania na dworcu miałem za sobą 2 
tygodnie pobytu wśród Gruzinów i zdążyłem zachwy-
cić się ich bardzo rzadko spotykaną dziś cechą  –są 
sobą i czują się z tym dobrze. Nie kryją szalonego 
temperamentu i emocji podczas trudnych sytuacji, 
nie owijają w bawełnę i potrafią cieszyć się z tego, co 
obecnie posiadają.

Fot. Justyna Matczak Kubasiewicz

www.adrianglinski.com

Fotograf samouk. Człowiek prosty, ufający Bogu, wymagający, 

umiejący słuchać i lubiący ludzi. Cieszy go odkrywanie nowych 

miejsc. Ciekawość jest tym, co prowadzi go do zwiedzania kolej-

nych miast, ciemnych uliczek, wąskich górskich ścieżek. Używa 

średnioformatowego aparatu z czarno-białym filmem. Interesu-

je go margines, granica, ludzie, o których nikt nie pamięta, ulice 

omijane szerokim łukiem, dzielnice zamiatane pod dywan w cza-

sie debat społecznych. Zrealizował na własną rękę 2 projekty 

fotograficzne na temat społeczeństwa w Gruzji i Iranie. Obecnie 

pracuje nad cyklem dokumentalnym o Polsce.

Gruzja • Adrian Gliński

NIE WYMAGAJ OD FOTOGRAFII 
PERFEKCJONIZMU –POSTARAJ SIĘ 

NIĄ ZACHWYCIĆ.
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Gruzja • Adrian Gliński

Sięgam pamięcią do czasu, kiedy w pewnej górskiej 
wiosce natknąłem się na człowieka zmierzającego do 
pracy. Od początku byłem pod wrażeniem jego uśmie-
chu, głębokich zmarszczek oraz kosy przerzuconej 
przez ramię. Kiedy w końcu padło pytanie o możli-
wość zrobienia zdjęcia, pojawiła się u mnie myśl: czy 
to nie jest ostatni moment, kiedy widzę go natural-
nego? Czy na hasło „fotografia” zamieni się w postać 
z muzeum figur woskowych? Jednak, gdy spojrzałem 
przez wizjer, dostrzegłem, że on nawet nie próbuje 
się prostować, nie stara się pokazać niby lepszej wer-
sji samego siebie, z wyuczonym uśmiechem. On po 
prostu nadal był sobą.

I tak było ze wszystkimi, którzy stawali przed moim 
obiektywem. Tak jakby ten naród pozbawiony był 
potrzeby przykrywania rzeczywistości, której my się 
wstydzimy lub uznajemy za niefotogeniczną. Tych 
sytuacji, kiedy mamy brudne ręce, chodzimy w robo-
czych ubraniach lub jesteśmy samotni.

Poznanie Valeriana było punktem zwrotnym w tej 
podróży. To Gruzin mówiący po polsku, który wraz 
z żoną Asią organizuje wycieczki. Nie jest to zwyczaj-
ny przewodnik, ponieważ opowiadając o swoim kraju 
przypomniał mi na czym polega życie i człowieczeń-
stwo. Każdy z mieszkańców jest świadomy tego, że 
życie jest jedno i trzeba się nim cieszyć, niezależnie 
od tego, jakie ono jest. Trzeba z niego korzystać, 
śmiać się i śpiewać. A przyszłość? Nie warto się nią za-
martwiać, bo każdy problem rozwiązuje się na bieżą-
co, a na pozostałe nie mamy wpływu. Pieniądze mają 
służyć i jest ich w sam raz. Ale jeśli komuś braknie, to 
sąsiedzi pomogą lub rodzina okaże wsparcie. Dlatego 
życie towarzyskie i rodzinne jest dużo ważniejsze od 
zawodowego. „Jest jedno życie” powtarzał z szerokim 
uśmiechem Valerian.
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Gruzja • Adrian Gliński

Bardzo chciałem być częścią tamtego świata, od-
krywać go, zwiedzać miejsca, o których nikt nie wie, 
uchwycić coś, co może jutro zniknie, zostanie zastą-
pione przez nowe. Żeby dostrzec coś więcej, należy 
zatrzymać się, złapać oddech i obserwować. Siadam 
więc jak typowy Gruzin w jednym z mniej zadbanych 
blokowisk. Początkowo nic się nie dzieje, ale chwila 
cierpliwości i czuję się jak w filmie, bo w jednym mo-
mencie osiedle staje się miejscem, gdzie mijają się 
krowy wracające z pastwiska, dzieciaki maszerujące 
ze szkoły do domów i bezpańskie psy. Innym razem 
ktoś zaprosi mnie na partię domino w starej, siwej od 
dymu piwnicy przerobionej na pokój do gier. Po kilku 
dniach, gdy zgubię się z premedytacją wśród starych 
kamienic Tbilisi, ktoś inny pokaże mi dach swojego 
domu lub zaprosi na zbyt mocną jak dla mnie kawę. 
I okaże się, że uśmiech i chęć poznawania potrafią 
zbudować zaufanie.

Czy jest mi przykro, że gruziński świat nie jest tak po-
układany jak ten twój amerykański? Ani trochę. Jest 
piękny, bliski mojemu sercu i to właśnie tu czuję się 
jak w domu. Każda z różnic pomiędzy tym zwariowa-
nym krajem a tak zwanym zachodem jest ogromną 
wartością. Przemierzając go człowiek zdaje sobie 
sprawę, że jest tu coś ważniejszego niż historyczne 
fortyfikacje lub stare monastyry, bo możesz nauczyć 
się życia i bycia z bliźnim. Zrozumiesz, że najważ-
niejsza historia dzieje się dziś między tobą a drugim 
człowiekiem. Nie pytaj mnie proszę o to, co warto zo-
baczyć w Gruzji. Warto pojechać i być. A krajobrazy, 
dobre jedzenie i wino? Są dodatkiem, gdybyś czasem 
nie dostrzegł najważniejszego.

PokochajFotografie.pl • numer 25 | 2017 147



Gruzja • Adrian GlińskiPokochajFotografie.pl • numer 25 | 2017 149



Gruzja • Adrian GlińskiPokochajFotografie.pl • numer 25 | 2017 151



Gruzja • Adrian GlińskiPokochajFotografie.pl • numer 25 | 2017 153



Gruzja • Adrian GlińskiPokochajFotografie.pl • numer 25 | 2017 155



Gruzja • Adrian GlińskiPokochajFotografie.pl • numer 25 | 2017 157



Gruzja • Adrian GlińskiPokochajFotografie.pl • numer 25 | 2017 159



No23
rozstrzygnięcie
Konkursu na 
autoportret

Dziękujemy za wszystkie nadesłane 
autoportrety. Spośród wielu zgłoszonych 
zdjęć wybraliśmy te trzy, które najwyżej 
ocenili redaktorzy PokochajFotografie.pl 
Gratulujemy i czekamy na kolejne prace!
Czekamy na zgłoszenia do 24 edycji.

GRAND PRIX zdobył 

Leszek Paradowski

www.pokochajfotografie.pl
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wyróżnienie 

Tomasz Górecki
wyróżnienie 

Stanisław Loba
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São Tomé

Mariusz Jachimczuk

czyli Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, to jedno  
z  najmniejszych państw na świecie, liczące niespełna 
200 tys. mieszkańców. Położone na kilku wulkanicz-
nych wsypach, praktycznie na równiku, w Afryce. Nie 

ma tu dzikich zwierząt, są za to piękne plaże i nie-
zwykle radośni mieszkańcy. Kolonialna przeszłość to 
liczne plantacje m.in. kawy i kakao. Powstają tu chyba 
najwspanialsze potrawy w całej Afryce! São Tomé to 

też wygasły wulkan –wysoki na ponad 2000 m n.p.m., 
pokryty gęstym lasem równikowym.
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Jestem Kmak
fotografia | rysunek | grafika

Najlepszą nauką jest obserwowanie otoczenia. 
Trzeba uczyć się wrażliwości oraz być dobrym 
obserwatorem świata.  Ważne jest być sobą, 
zamiast szukać bohaterów do kopiowania. Fo-
tografię trzeba poczuć. Dobre zdjęcia to nic 
innego jak zapis tego, co sami dostrzegamy.

www.facebook.com/kmakart
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Mieszkam w Nowym Sączu i większość swoje-
go czasu spędzam na tworzeniu zapisu moich 
myśli. Zawodowo zajmuję się grafiką, pracu-
jąc w jednej z agencji reklamowych w moim 
mieście. Jest to kreatywna praca, która pobu-
dza moją wyobraźnię do tworzenia nowych 
prac. Mój każdy dzień praktycznie wygląda 
tak samo –już po przebudzeniu popijam kawę 
i przeglądam zdjęcia, a podczas drogi do pracy 
bacznie obserwuję mijających mnie ludzi oraz 
wszystkie budynki, drzewa, kominy i ukochane 
okna. Zaskakujące jest jednak to, że każdego 
dnia widzę coś innego, mimo podróży wciąż tą 
samą trasą. Chociaż szarości dominują w mo-
ich pracach, jestem osobą o dużym poczuciu 
humoru i dodatkowo wielką gadułą. Podejmu-
ję rozmaite tematy rozmów z różnymi ludźmi 
i sprawia mi to przyjemność. Kiedy wracam do 
domu obiecuję sobie, że dziś pójdę spać wcze-
śniej –jednak nigdy tego nie robię… Zawsze 
coś mnie zatrzymuje –mam niekończącą się 
listę rzeczy, które muszę zrobić. Chyba jestem 
pracoholikiem.
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Nigdy nie uczyłam się fotografii, po prostu ją 
poczułam. Dopiero na studiach nauczyłam się 
podchodzić bardziej precyzyjnie do tego, co 
robię. Poznałam pracę w ciemni, różne tech-
niki szlachetne, pracę w studio, ustawianie 
lamp. Wszystko to dla mnie było wielkim od-
kryciem. Myślę, że jeśli chodzi o technikę, to 
tak naprawdę ważne jest wyczucie fotografii, 
a nie sam sprzęt.  Nawet najprostszym apa-
ratem można zrobić naprawdę dobre zdjęcie. 
Studia nie wydają mi się koniecznością, ale 
jeśli miałabym wybierać ponownie –wybra-
łabym ten sam kierunek. Zmusiło mnie to do 
kreatywnego myślenia i szukania własnego 
ja w swoich pracach. Jednak wszystko to nie 
było tak ważne jak obserwacja świata i wraż-
liwość. To są te 2 czynniki, które uważam za 
najważniejsze.
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Dziś nadal obserwuję świat, wszystko co do-
okoła mnie się dzieje, dużo słucham. Dużo 
podróżuję i spaceruję –ponieważ zmieniające 
się i wciąż zaskakujące otoczenie jest idealne 
do tworzenia nowych prac i dalszego rozwoju. 
Staram się rozwijać poprzez tworzenie kolej-
nych projektów opartych na różnych proble-
mach społecznych. Inspirują mnie rozmowy 
z przyjaciółmi, o ich problemach, przeżyciach 
i doświadczeniach. Najczęściej są to kobiety 
i mają drugą twarz, którą gdzieś głęboko cho-
wają, ze względu na swoje cierpienie czy róż-
ne problemy. Obecnie pracuję nad projektem 
woman, inspirowanym naturalnością i życiem 
codziennym kobiet.
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Pracując jako grafik, zaczęłam szerzej wyko-
rzystywać metodę łączenia fotografii, rysun-
ku i grafiki. Kładłam przy tym duży nacisk na 
geometrię i kolorowe płaszczyzny, co spowo-
dowało wprowadzanie rozmaitych linii, figur 
geometrycznych i sekwencji graficznych do 
obrazów, zamkniętych często w okrągłych ka-
drach. Tego typu mariaż stał się moim zna-
kiem rozpoznawczym. Jedną z najbardziej ide-
alnych, moim zdaniem, figur geometrycznych 
jest koło. Pierwszy cykl zdjęć, jaki wykonałam 
łącząc geometrię z fotografią, stworzyłam na 
studiach, przygotowując się do obrony dyplo-
mu. Pamiętam, że kierowałam się uczuciem. 
Cenię sobie minimalizm i prostotę, dlatego 
staram się również nie przesadzać z kolorem 
czy też dodatkowymi elementami –wszystko 
musi być dopasowane i zrównoważone.
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SAKURA KILKA OBRAZÓW O WIŚNIACH

Wojciech Tomanik

Wiosna w Japonii to nie tylko kwitnące 
wiśnie. Japończycy celebrują przecież też 
inne jej oznaki, np. równonoc wiosenna 
jest świętem państwowym. Kraj Kwitną-
cej Wiśni nie został jednak tak nazwany 
przypadkiem, a nieformalny kult kwitną-
cej wiśni odciska swój ślad na kulturze 
i życiu codziennym.

Drzewa wiśni, zwanej sakura 桜, w Japo-
nii rosną w bardzo wielu miejscach. Po-
dobno jest tu ponad 100 różnych gatun-
ków. Niektóre kwitną wcześniej, niektóre 
później. Pełnia okresu kwitnienia trwa 
kilka dni i w Tokyo najczęściej przypada 
na początek kwietnia. W północnych re-
jonach Japonii wiśnie można podziwiać 
jeszcze w maju.

Sadzonki kwitnącej wiśni, także w posta-
ni bonsai, można kupić nawet w japoń-
skim Amazonie.

Na kwitnące wiśnie się czeka. Sezon 
kwitnienia odmierza czas, może nie ten 
dotyczący codziennych aktywności, ale 
czas życia. Kwitnące wiśnie niosą ze sobą 

symbolikę związaną z życiem i śmiercią. 
Starsi ludzie zastanawiają się “ile razy 
jeszcze będę mógł zobaczyć kwitnące 
wiśnie”.

W sezonie kwitnienia wiele sklepów ma 
wystrój związany z wiśniami. Sztuczne 
najczęściej kwiaty dekorują kasy skle-
powe i okna wystawowe. Towary, któ-
re mają coś wspólnego z wiśniami, są 
w szczególny sposób eksponowane, np. 
drogerie mają specjalne akcje związane 
z reklamą kosmetyków opartych o tego 
rodzaju drzewa.

Specjalne strony poświęcone kwitnącym 
wiśniom znajdują się w internecie. Lokal-
ne samorządy publikują mapy, pokazu-
jące gdzie znajdują się wiśnie na zarzą-
dzanym przez nich terenie. Tę samą rolę 
pełnią wiśniowe aplikacje, które można 
zainstalować na swoim smartfonie albo 
tablecie.

Linie kolejowe, autobusowe i agencje 
turystyczne organizują wycieczki w celu 
oglądania kwitnących wiśni w szczegól-

www.instagram.com/uaru.amphiacantoides/
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nie malowniczych miejscach. Stacje me-
tra znajdujące się w pobliżu większych 
grup tych drzew są w sezonie kwitnienia 
wyjątkowo zatłoczone. W nocy najbar-
dziej widowiskowe miejsca są oświetlo-
ne, aby można podziwiać to niezwykłe 
piękno także po zmierzchu.

Nie będzie wielką przesadą stwierdze-
nie, że przypomina to kult religijny, a Ja-
pończycy udający się na oglądanie wiśni 
przypominają pielgrzymów podróżu-
jących do miejsc świętych. Tak właśnie 
pomyślałem, gdy było mi dane obser-
wować przez kilka godzin jedno z pierw-
szych kwitnących drzew, znajdujące się 
przed najbardziej ruchliwym dworcem 
kolejowym na świecie, czyli przed stacją 
Shinjuku.

Unoszące się ręce trzymające komórki 
przypominały składanie hołdów. Twarze 
tych ludzi były skupione i radosne. Z za-
chowaniem proporcji, przypominało mi 
to wizytę w świątyni w pierwszy dzień 
nowego roku. Podejście do świątyni, 
skupienie, krótka, kilkunastosekundowa 
modlitwa, odejście. Podobnie wyglądają 
w naszych kościołach kolejki do Grobu 
Pańskiego przed Wielkanocą.

Trudno mi ocenić, czy rzeczywiście tymi 
ludźmi kierują motywacje religijne. Jed-
ną z dominujących religii w Japonii jest 
shintoizm, w którym nietrudno sobie 
wyobrazić, że drzewa można uważać 
za święte. Z drugiej strony popularne 
jest powiedzenie 花より団子 “hana yori 
dango”  –ważniejsze kluski niż kwiaty. 
Inaczej, ważniejsze jest ucztowanie niż 
jakieś abstrakcyjne oglądanie kwiatów. 
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I Japończycy ucztują. Parki są pełne. Pod 
drzewami ludzie świętują indywidualnie, 
restauracje organizują wielkie przyjęcia 
na tysiące osób. Gdyby więc oglądanie 
kwiatów naprawdę było religią, byłoby 
religią bez wielu nakazów.

Jeśli kiedykolwiek będziemy chcieli po-
obserwować legendarną pracowitość Ja-
pończyków, to raczej nie w okresie hana-
mi, czyli “oglądania kwiatów”. W pobliżu 
biur można spotkać wielu ludzi w garni-
turach robiących zdjęcia telefonem, albo 
po prostu podziwiających kwiaty. Często 
wychodzą oni z pracy, za zgodą szefa, 
właśnie po to, by oglądać wiśnie.

Wracając do słowa hanami, które ozna-
cza “oglądanie kwiatów”. Słowo to zapi-
suje się dwoma znakami –花見  –kwiat 
i patrzeć. Choć obecnie słowo “hana” 
oznacza ogólnie kwiat, to od bardzo 
dawna w tym kontekście rozumie się 
kwiat wiśni.

Jak to się zaczęło? Kwitnące wiśnie są ab-
solutnie i bezdyskusyjne piękne, piękno 
wcielone, jak można powiedzieć nie prze-
sadzając zbytnio. Ale przecież w Japonii 
przyroda jest bardzo łaskawa i pokazuje 
nam wiele przepięknych zjawisk, które 
także zasługują na to miano. Symbolem 
domu cesarskiego jest chryzantema, nie 
wiśnia. Zwyczaj oglądania czerwonych 
liści klonów jesienią zwany momiji-gari 
nie jest aż tak popularny.

Być może miało to znaczenie praktycz-
ne. W dawnych czasach, gdy ludzie nie 
korzystali z prognozy pogody na smart-
fonach, kwitnienie wiśni wyznaczało po-
czątek pory sadzenia ryżu.
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Zwyczaj podziwiania kwiatów wiśni ginie 
w mrokach historii. Wspominają o nim 
już stare japońskie kroniki Nihon-shoki 
z ósmego wieku. Zwyczaj hanami jest 
przedstawiony jest w japońskiej ówcze-
snej popkulturze arystokratycznej, czyli 
powieści “Genji Monogatari” –“Opowieści 
o księciu Genji” albo “Opowieści o Księ-
ciu Promienistym”, napisanej na począt-
ku jedenastego stulecia przez Murasaki 
Shikibu –to właśnie od czasu tej powieści 
zaczęto bardziej konsekwentnie używać 
słowa “hanami” do opisywania przyjęć 
pod drzewami wiśni, a nie do oglądania 
dowolnych kwiatów. Hanami dotyczył 
wykształconej arystokracji –najpierw elit 
z Dworu Cesarskiego. Picie sake połączo-
ne było z czytaniem poezji i rozważania-
mi o ulotności życia. Wraz z rozwojem 
i zdobywaniem społecznej pozycji przez 
samurajów, kwiaty wiśni oraz związa-
na z nimi estetyka, filozofia i symbolika 
piękna, kruchości i ulotności życia stała 
się popularna, gdyż doskonale pasowała 
do roli, jaką pełnili w społeczeństwie.

Kwiaty wiśni opadają piękne, nie tylko 
żyją krótko, ale umierają piękne, jeszcze 
nie zniszczone przez czas. To bardzo 
podobało się starożytnym arystokra-
tom japońskim, i jeszcze bardziej mu-
siało podobać się wojownikom, którzy 
w swoich ideałach mieli dobre życie i do-
brą śmierć, dla których ważniejsze było 
wykonanie obowiązku niż ocalenie życia.

W okresie Edo zwyczaj hanami rozpo-
wszechnił się na wszystkie warstwy spo-
łeczne. Przyczyniła się do tego działal-
ność szogunów, szczególnie Tokugawa 
Yoshitsune, który zarządzili szeroko 
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zakrojone sadzenie dziesiątek tysięcy 
drzew wiśni, pod którymi ludność mogła 
świętować. Szogunom zależało na tym, 
żeby ludzie mieli zajęcie, byli szczęśliwi 
i nie zajmowali się spiskami. Przy okazji 
jednak dokonali olbrzymiej popularyzacji 
wiśni. To prawda, że pojedyncze drze-
wo potrafi być piękne, ale widok setek 
drzew kwitnących w tym samym czasie 
potrafi zaprzeć dech w piersi –akcje sa-
dzenia wiśni bez wątpienia przyczyniły 
się do wzrostu popularności. Jednak z tą 
ogromną popularnością hanami wiąże 
się też zmiana nastawienia na bardziej 
konsumpcyjne –jak wynika z cytowanego 
wcześniej przysłowia “hana yori dango”.

Dzisiaj motywy wiśniowe w sztuce i kul-
turze są niemal niepoliczalne. Sakura jest 
na 100 jenowych monetach, używanych 
codziennie. Początek roku szkolnego 
w Japonii przypada na pierwszy kwietnia. 
Pierwszego kwietnia podejmują pierw-
szą pracę młodzi absolwenci uniwersy-
tetów. Często przypada to dokładnie na 
pełnię sezonu kwitnienia.

Sakura jest wykorzystywana jako ele-
ment japońskiego soft-power. W roku 
1912 Japonia podarowała 3020 drzew 
wiśni, które zostały posadzone na Man-
hattanie. Podobny prezent został zrobio-
ny roku 1965. W Filadelfii znajduje się 
około 2000 drzew wiśni, które zostały 
podarowane z okazji 150 lecia amery-
kańskiej niepodległości.

Od czasów “Opowieści o księciu pro-
mienistym” motywy związane z wiśnia-
mi występują powszechnie w japońskiej 
literaturze. Jeden z najpiękniejszych fil-
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mów animowanych ma tytuł odnoszący 
się bezpośrednio do kwiatów wiśni. “5 
cm na sekundę” (秒速5センチ) opadają 
kwiaty wiśni, i taki tytuł wybrał Mako-
to Shinkai, jeden z najbardziej znanych 
współczesnych japońskich reżyserów, 
dla swojego filmu opowiadającego 
o dystansie pomiędzy ludźmi. Opada-
jące płatki nie mają wpływu na to, gdzie 
spadną –podobnie bohaterowie tego fil-
mu mają minimalny wpływ na to, jak ich 
życie wygląda.

Wchodzący na ekrany telewizorów 6 
kwietnia “Tsuki ga kirei” jest reklamo-
wany wielkimi plakatami z kwitnącymi 
wiśniami, rozwieszonymi na dworcach 
kolejowych.

Czy sakura ma znaczenie konsumpcyj-
ne, luddyczne czy też filozoficzne i abs-
trakcyjne, na pewno przesiąknęło ono 
wszystkie warstwy życia w Japonii. Być 
może po prostu należy nie zastanawiać 
się, ale podziwiać.
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portfolio • Adrian Vozny

JESTEM  WIECZNYM POSZUKIWACZEM SAMEGO SIEBIE W SOBIE. 
KILKA LAT TEMU UDZIELAJĄC WYWIADU POWIEDZIAŁEM, ŻE 

CAŁE ŻYCIE UCZĘ SIĘ BYĆ TYM KIM JESTEM. I CHYBA OD KILKU 
LAT, A TAK NAPRAWDĘ OD KILKUNASTU, NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO.

ADRIAN VOZNY
—
fotograficzna
prawda

www.vozny.pl
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Od ponad 10 lat pracuję jako model, aktor, kon-
feransjer. Jestem także byłym piłkarzem, grają-
cym od 4 lat w Reprezentacji Artystów Polskich. 
Ale najważniejsze dla Czytelników będzie pew-
nie to, że  od kilku lat jestem artystą fotogra-
fikiem, reżyserem sesji zdjęciowych, laureatem 
konkursu fotograficznego DEBUTS 2017. Pre-
tenduję do członkostwa Związku Polskich Ar-
tystów Fotografików w Okręgu Warszawskim, 
jestem autorem dwóch dużych projektów fo-
tograficznych z udziałem znanych polskich ar-
tystów, aktorów, muzyków, tancerzy oraz spor-
towców. Przed moim obiektywem stanęli: Olaf 
Lubaszenko, Piotr Zelt, Radosław Majdan, Piotr 
Świerczewski, Tomasz Iwan, Antoni Królikowski, 
Czesław Mozil, Bilguun Ariubataar, Marek Wło-
darczyk, Rafał Maserak, Przemysław Cypryański, 
Tomasz Jachimek, Marcin i Rafał Mroczek, Mar-
cin Kwaśny, Jarosław Jakimowicz, Jacek Kopczyń-
ski, Tomasz Schimscheiner, Robert Moskwa, Hi-
roaki Murakami, Witold Casetti i wielu innych.

Fotografia to moja pasja, a zarazem terapia i na-
rzędzie, poprzez które mogę opowiadać o swo-
ich przemyśleniach, stanach emocjonalnych. 
Mogę reżyserować przestrzeń przed obiekty-
wem, a tym samym opowiadać historie o sobie, 
swoich przemyśleniach czy o subiektywnym po-
strzeganiu danej osoby występującej na zdjęciu.  
Dla mnie fotografia to próba formowania swo-
ich myśli poprzez obraz, wynikający z gonitwy 
emocji, którą potrzebuję czasem pokazać. To 
także nieodzowna chęć zaglądania do własnej 
przestrzeni wrażliwości.

Swoimi fotografiami często opowiadam o czło-
wieku, naszych relacjach, ludzkich wadach i za-
letach, a także o moim subiektywnym postrze-
ganiu świata. Od 3 lat pracuję nad projektami 
męskich portretów. Jest to połączenie teatru, re-
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żyserii, fotografii, a nawet eksperymentów z po-
granicza społeczno-psychologicznego. Dla mnie 
fotografia stała się formą terapii, a dla widza –
mam nadzieję  –jest zaskakującym punktem 
widzenia historii o człowieku i jego złożoności. 
Poprzez swoje obrazy zapraszam do rozmowy 
o tym, kim jesteśmy.

Jako artysta-fotograf jestem samoukiem. Ni-
gdy nie brałem udziału w żadnych warsztatach. 
Fotografii uczyłem się obserwując plany filmo-
we, przedstawienia teatralne, sesje zdjęciowe, 
rozmawiając z fotografami oraz interesując się 
psychologią człowieka w kontekście osobowo-
ściowym i społecznym. Podczas pracy używam 
metod zbliżonych do relacji reżyser-aktor.

Jestem skomplikowanym artystą i człowiekiem 
poszukującym prawdy o sobie.

Fotografia to ważna część mojego życia, dzię-
ki której nie tylko jestem w stanie opowiadać 
o sobie czy swoim subiektywnym postrzeganiu 
świata i ludzi. Jest ona także doskonałym narzę-
dziem do samorozwoju (poprzez wychodzenie 
z własnej strefy komfortu) oraz poznawania sa-
mego siebie.

Fotografuję, ponieważ czuję, że muszę. Jednak-
że fotografuję tylko to, co chcę, jak chcę i wtedy, 
gdy mam coś do opowiedzenia poprzez swoje 
obrazy. Na razie kategorycznie odmawiam pra-
cy jako fotograf eventowy, weselny czy portreci-
sta na zamówienie, gdyż ważniejsza jest forma 
i treść wypowiedzi, a nie zarobione na tym pie-
niądze.

Moim marzeniem jest wystawiać prace w presti-
żowych galeriach i miejscach na świecie, w takich 
krajach jak Francja, Niemcy, Japonia czy Stany 
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Zjednoczone. Marzę o tym, ale też działam, tłu-
macząc oferty swoich projektów na obce języki 
i wysyłając je do różnych instytucji czy galerii. 
Parafrazując tekst „szukajcie a znajdziecie” –szu-
kam z nadzieją, że kiedyś znajdę swoje miejsce 
w świecie fotografii.

Moim marzeniem jest również znaleźć kogoś 
na wzór marszanda, menagera, promotora czy 
kuratora, na którego mógłbym scedować zaję-
cie się promowaniem moich prac i projektów, 
mojej osoby jako artysty oraz poszukiwaniem 
partnerów i sponsorów, a także papierkową 
pracę związaną ze stroną formalno-prawną, 
abym mógł skupić się na rozwoju fotograficz-
nym i odkrywaniu piękna świata i ludzi, a potem 
zapisywaniu tego na zdjęciach.

Myślę, że moim największym osiągnięciem jest 
to, że tak wielu znanych artystów i medialne 
osobistości zaufały mojej dosyć mrocznej este-
tyce fotograficznej i egzystencjalnej opowieści 
o złożoności ludzkiej natury.

Ważnym faktem jak sądzę jest również to, że na 
mój pierwszy wernisaż fotograficzny udało mi 
się zebrać ok. 40 tysięcy złotych od partnerów. 
Zainteresowały się nim także różne media  (TVP 
2  „Pytanie na Śniadanie”, TV SUPERSTACJA, TVP 
INFO, Telewizja WARSZAWA, Radio Chilli Zet, Pol-
skie Radio 24, Radio dla Ciebie, Magazyn Pho-
to Culture) oraz Fundacja Ludzi Sztuki, Galeria 
Sztuki Współczesnej DagArt w Rzeszowie, Mu-
zeum Historyczne w Sanoku (Zamek Królewski) 
Galeria im. Zdzisława Beksińskiego, Konkurs DE-
BUTS 2017 i inne instytucje i magazyny. Wciąż 
spotykam się zainteresowaniem moimi zdjęcia-
mi, a jak dla kogoś, kto jest samoukiem, to tak 
nieskromnie uznam to za duże osiągnięcia.
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Inspiruje mnie otaczająca mnie rzeczywistość, 
ludzie, sztuki teatralne, obrazy, muzyka, psy-
choanaliza… Niekiedy są to międzyludzkie rela-
cje czy zasłyszane rozmowy, różne dźwięki. Ale 
najważniejsze moim zdaniem jest to, żeby być 
wrażliwym na swoje wnętrze, uważnym obser-
watorem swoich potrzeb emocjonalnych, a tak-
że odważnym do uzewnętrzniania się, a tym 
samym dzielenia się z publicznością. To działa 
w moim przypadku, ale nie wiem czy podobne 
mechanizmy będą przydatne innym.

Szczególnie interesuje mnie złożoność ludzkiej 
natury, ludzie sukcesu, czyli portret osobowo-
ściowy; fotografia kreacyjna i tajemnica ukryta 
w fotografii, zarówno tej, którą staram się two-
rzyć jak i tej, którą chciałbym oglądać.

Fotografia może być doskonałą formą wentyla 
emocjonalnego, ale bez przesady. Czasem może 
być tylko formą zapisu otaczającej nas rzeczywi-
stości, ale jak dla mnie to trochę za mało. Śmiem 
twierdzić, że każdy ma prawo dojść do swojej 
„fotograficznej prawdy” i do wyznaczonych so-
bie celów taką drogą, jaką sam wybrał. Wiem 
jedno, że tu potrzebna jest długa i szczera pra-
ca.
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Lifenotes
GRZEGORZ STYKOWSKI
Przede wszystkim, i to uważam za najważniejsze w życiu, je-
stem mężem i ojcem. Te role są dla mnie nadrzędne w życiu. 
Na co dzień pracuję w rodzinnej firmie niezwiązanej z fotogra-
fią.

Fotografować wciąż się uczę. To chyba nigdy się nie skończy. Moż-
na nazwać mnie samoukiem. A najlepiej amatorem. Na swojej 
drodze spotkałem kilka osób, które dały mi trochę rad, przekazały 
odrobinę wiedzy. Niektóre otworzyły mi oczy nieco szerzej, poka-
zały jak patrzeć głębiej, jak wyłączyć umysł i uruchomić serce. Dziś 
staram się pielęgnować wrażliwość, spostrzegawczość i wzmac-
niać mechanizmy obronne, które troszczą się o moją własną in-
dywidualność. Mówiąc krótko, staram się być sobą w fotografii, 
ćwiczyć oko i czystość umysłu. To mi pomaga w fotografowaniu.

Nie szukam pomysłów. Rejestruję otaczającą rzeczywistość filtru-
jąc ją przez moje wewnętrzne ego. Każdy z nas inaczej ukształto-
wał swoją rzeczywistość, swoją wrażliwość. Postrzeganie również 
jest subiektywne. Ja staram się nie inspirować, lecz pokazywać to, 
co sam wewnętrznie czuję i co jest dla mnie ważne. To, o czym 
chciałbym powiedzieć innym. Można zatem powiedzieć, że in-
spiruje mnie otaczające życie. Fotografuję  głównie życie swojej 
rodziny. Dokumentuję wzrastanie naszego dziecka, jego podróż 
i zderzenie ze światem zewnętrznym, więc to dość mocno okre-
śla charakter moich zdjęć. Nie oznacza to, że nie oglądam zdjęć 
innych. Przeciwnie. Uwielbiam karmić się pracami mistrzów. Nan 
Goldin, Jonas Bendiksen, Alain Laboile, Chris Niedenthal. Jest bar-
dzo wiele nazwisk, które mógłbym wymienić.

blog.lifenotes.pl
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Myślę, że każdy, kto chciałby zająć się fotografią, powinien od-
powiedzieć sobie na pytanie: czy to właśnie obraz jest tym me-
dium, za pomocą którego chcę mówić do innych? O czym chcę 
im powiedzieć? Co chcę dać innym poprzez swoje zdjęcia? Czy to, 
co chcę powiedzieć poprzez zdjęcia, jest w jakiś sposób ważne 
dla innych? Czy będę poprzez fotografię pokazywał coś nowego? 
Uczył czegoś? Zmieniał coś lub kogoś? Czy może chcę czemuś 
lub komuś przywrócić ważność? Może przed czymś ostrzec? Tak 
wiele może być powodów, dla których fotografujemy. Ważne, aby 
być tego mocno świadomym.

A może fotografowanie jest zwyczajnie ważne tylko dla nas sa-
mych?

Największą przyjemność sprawia mi obserwacja, a także zasko-
czenie. Lubię też ten moment bycia sam na sam z aparatem, kiedy 
rejestrując sytuacje, zdarzenia lub ludzi, tak bardzo to przeżywam, 
że zapominam o reszcie świata. Tak wielką przyjemność sprawia 
mi obserwacja i zatrzymywanie wyjątkowego układu chwili, którą 
potem mogę długo oglądać na gotowej fotografii w poszukiwa-
niu niuansów. To ten sam stan popadania w zapomnienie, kiedy 
czyta się książkę, ogląda film, lub słucha muzyki. Fotografowanie 
to takie słuchanie muzyki obrazu. Bardzo lubię zatracać się w ob-
serwacji. To odpręża. Ja szukam spokoju w otoczeniu. Zbyt dużo 
mam stresu w życiu codziennym. Mamy nieuleczalnie chore 
dziecko. Aparat to w dużej mierze dla mnie sposób na odreago-
wanie, na powrót do spokoju.
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Nie wiem kiedy to wszystko się wydarzyło. Zatrzymałem się na 
chwilę w myślach wczoraj lub przedwczoraj i zdałem sobie spra-
wę, że minął rok. Cały, długi i ciężki rok. Co się stało? Gdzie jeste-
śmy? Jacy jesteśmy? Zadaję sobie takie pytania. Staram się za-
chować jak największą samoświadomość tego czasu. To ważny 
dla nas rok. Być może najważniejszy. Pierwszy. Jest w nim tak wie-
le. Tak dużo myśli. Ciężkich i trudnych, ale też ważnych i pełnych 
optymizmu. Jest w nim wiele pokory i szacunku. Jest w nim też 
wiele miłości i nadziei.
Zaczynaliśmy tę podróż w ciężkim zagubieniu. Pełni strachu, nie-
pewności, obaw i niewiedzy. Przeszliśmy tak wiele skrajnych sytu-
acji. Nina cały czas była i jest w tym wszystkim w centrum naszej 
uwagi. To ona była najważniejsza. To ona nadal jest. Ona będzie 
dla nas zawsze najważniejsza. Zaczynaliśmy pełni obaw, jak sobie 
damy z tym wszystkim radę. Czy podołamy? Czy ktoś nam pomo-
że? Na początku choroby bałem się, czy wytrzymamy brak snu. 
Czy jesteśmy w stanie pokonać swoje własne fizyczne i psychicz-
ne ograniczenia.
Czas mijał, a my płynęliśmy w tym wszystkim wciąż naprzód, bez 
możliwości zatrzymania się, nie mówiąc już o powrocie do miej-
sca startu. W cukrzycy nie ma drugich szans. Wszystko jest nowe 
i nieodwołalne. Nie ma sytuacji, na którą można się jakoś wcze-
śniej przygotować. We wszystko wchodzi się od razu. Na pełnym 
gazie, z pełną odpowiedzialnością za zdrowie i życie dziecka.
Po miesiącach błądzenia i strachu, ostatnie miesiące to już prawie 
normalne życie. Jest często zdenerwowanie, zaskoczenie z powo-
du niedoszacowania posiłku czy trudności z wyjściem z domu, ale 
to nie są problemy. Jesteśmy szczęśliwi, nie płaczemy już bardzo 
długo. Minął strach. Pogodziliśmy się z sytuacją i pewne sprawy 
stały się normalne. Nie ma w nas już obaw o to, czy damy sobie 
radę. Poradziliśmy sobie dobrze. Jesteśmy z siebie dumni.

blog.lifenotes.pl/category/1-procent-dla-Niny/
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NEPAL
fotoekspedycja

Podróż z Nepalu do Polski jest dość długa. 
Ale mamy wrażenie, że nie bez powodu… 
Powrót do domu po takich wrażeniach wy-
maga pewnego oddechu, chwili na pozbie-
ranie myśli, na przestawienie się, przygo-
towanie do innego trybu.

Stopniowaliśmy sobie tę fotograficzną przyjem-
ność –od spokojniejszych części Nepalu aż po 
ten prawdziwy kocioł; od magicznych wschodów 
słońca w terenie po chłodne długie wieczory 
przed ekranem; od bliskich spacerów po długie 
safari, przyjemny trekking w górę i dół… Zachwy-
cały nas przepiękne krajobrazy, zwłaszcza przy 
fantastycznej widoczności w Nagarkot; oczaro-
wali nas też ludzie –bardzo przyjaźni i otwarci 
Nepalczycy, piękne kobiety, dzieci o błyszczą-
cych oczach, mieszkańcy wiosek oddalonych 
od drogi. Ale przede wszystkim –niesamowita 
była nasza fotograficzna drużyna! Jaka to była 
dawka dobrej energii, poczucia humoru, tańców 
i zabawy, ale i odważnej fotograficznej pracy! Jak 
ktoś napisał: „klimat niezapomniany”. Serdecz-
nie dziękujemy –to była ogromna przyjemność!

Wybrane zdjęcia uczestników 
fotoekspedycji z Michałem Mrozkiem 

11-20 listopad 2016

www.pokochajfotografie.pl
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Fotoekspedycje dla ludzi
o wyjątkowych sercach
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Dorota Biegańska
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Elżbieta Rogaczewska-Czępińska
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Andrzej Kozakiewicz
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Adrianna Lipiec-Lenc
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Małgorzata Lisiak
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Marek Muszak
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Marzena Safader
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Barbara Sarna
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Agnieszka Stangenberg
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warsztaty • Lizbona

Irena Walania
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Michał Mrozek opowiada o Lightroomie
TAJEMNICE CIEMNI CYFROWEJ

filmy dostępne za darmo na

www.pokochajfotografie.pl

program powstaje dzięki
współpracy z firmą EIZO
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LOFOTY
w poszukiwaniu 
zórz polarnych

Przeżyliśmy śnieżycę i piękne zimowe słońce, 
a zorza tańczyła nad nami przez kilka nocy z rzę-
du. Przepięknie ośnieżone góry, wyrastające 
z iskrzącej o wschodzie i zachodzie słońca wody, 
kształtne „kamerdolce” i skały dały się uchwycić 
na setkach wyjątkowych kadrów. Domki, w któ-
rych kotłowały się zapachy naszych pysznych 
rybek, dźwięki przyprawiających o ból brzucha 
chichotów i pochrapywania zmęczonych kole-
gów, były dla nas bardzo wygodną przystanią 
pomiędzy polowaniem na zdjęcia. Czasu na sen 
było niewiele, liczyła się więc każda chwila. Zmę-
czeni, ale zadowoleni, rozbawieni i spełnieni, 
wróciliśmy w poniedziałek do domów. Naszych 
bliskich prosimy o wyrozumiałość ;) niełatwo jest 
wrócić do normalności po takiej przygodzie…

Dziękujemy Uczestnikom za cudowny czas, 
otwartość, życzliwość i fantastyczną integrację. 
Pawłowi Klareckiemu dziękujemy za gotowość 
dzielenia się swoimi umiejętnościami niemal 24 
h. Firmie Lexar dziękujemy za udostępnienie su-
perszybkich kart pamięci. A Lofotom –za fanta-
styczną aurę i gościnność! Do zobaczenia.

Wybrane zdjęcia uczestników 
warsztatów z Pawłem Klareckim 

27 marca –3 kwietnia 2017

www.pokochajfotografie.pl
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ciesz się niezawodonością
serii PROFESSIONAL
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warsztaty • fot. Paweł Klarecki

Paweł Klarecki
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warsztaty • fot. Marcin Flis

Marcin Flis
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warsztaty • fot. Magda Hryniewiecka

Magda Hryniewiecka
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warsztaty • fot. Justyna Kaszyńska

Justyna Kaszyńska
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warsztaty • fot. Łukasz Koprowski
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warsztaty • fot. Andrzej Pilewski

Andrzej Pilewski

PokochajFotografie.pl • numer 25 | 2017 329



warsztaty • fot. Andrzej PilewskiPokochajFotografie.pl • numer 25 | 2017 331



warsztaty • fot. Elżbieta Rogaczewska-Czępińska

Elżbieta Rogaczewska-Czępińska

PokochajFotografie.pl • numer 25 | 2017 333



warsztaty • fot. Elżbieta Rogaczewska-CzępińskaPokochajFotografie.pl • numer 25 | 2017 335



warsztaty • fot. Irena Walania

Irena Walania
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warsztaty • fot. Aleksandra Wilk

Aleksandra Wilk
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Andrzej Winiarski
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warsztaty • fot. Wojciech Wojdat

Wojciech Wojdat
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